
NIEUWSBRIEF  april  2022                                  14e jaargang nr. 8

VERENIGING NCM:
Vaste bijeenkomst plaats: Restaurant Mesón Mariano
Adres: Av. Saladillo 5  (Urbanisatie Camposol A)

30870 Mazarrón
Website: www.clubncm.es.
Facebook: N.C.M.Costa Calida
Email Bestuur: info@clubncm.es

           Reacties aan het bestuur dienen in beginsel via bovenstaand mailadres bij de NCM binnen te
           komen.

BESTUURSLEDEN:
Voorzitter: Kees Rokven      info@clubncm.es
Secretaris: Herman Cornelissen      secretaris@clubncm.es
Penningmeester: Leo van Brandwijk      penningmeester@clubncm.es
Algemeen bestuurslid Jan Duijts

           Algemeen bestuurslid              Hedwigh Verbruggen-Letty
           Algemeen bestuurslid              Frans Gerrand

WEBSITEBEHEER: Hedwigh Verbruggen-Letty      webmaster@clubncm.es
FACEBOOKBEHEER: Jan Swinnen en Kees Rokven
REDACTIE NIEUWSBRIEF: Loes Hooghiemstra           info@clubncm.es
ACQUISITIE: Vacature

DE CONTRIBUTIE:
– bedraagt € 10,00 per persoon per verenigingsjaar. Betalen na 1 sept. en voor 1 oktober.
– loopt van 1 september tot en met 31 augustus.
– kinderen en jongeren tot 18 jaar betalen geen contributie.

              De contributie opbrengsten komen voor een groot deel weer terug bij de leden in de vorm van 
   ondersteuning voor activiteiten en feestelijke bijeenkomsten.

 
Betaalwijze:
– contant tijdens de inloopochtend of na de ALV  aan de penningmeester of (voorkeur)
– door storting op de bankrekening van de NCM t.a.v. NCM Mazarrón.
BANKREKENING van de NCM:

           IBAN: ES65  2100  6032  8502 0008 1868                                   BIC:  CAIXE SB

http://www.clubncm.es/
mailto:info@clubncm.es
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Voorzitter Secretaris Penningmeester   Alg.Bestuurslid     Alg.bestuurslid                Alg bestuurslid 
Kees Rokven          Herman Leo van Brandwijk      Jan Duijts           Hedwigh                        Frans Gerrand
                               Cornelissen                                                                             Verbruggen-Letty

Beste leden, 

Afgelopen maand hebben weer veel overwinteraars in Spanje de terugreis naar 
Nederland en België ondernomen. Het was een maand waarin we druk zijn geweest 
met het schoonmaken van onze woningen en zwembaden nadat een storm een grote 
hoeveelheid Sahara zand had gebracht. Nederland en België hebben hier ook nog een 
beetje van meegekregen. Het mooie van dit verschijnsel was wel dat we een paar 
dagen een oranje luchtspiegeling door het stof hadden wat weer minder was voor de 
mensen met ademhalingsproblemen. 

Door het weinige bezoek van onze leden aan de “vernieuwde” NCM website 
www@clubncm.es hebben we als bestuur ervoor gekozen om de website tijdelijk 
volledig en voor iedereen toegankelijk te maken. Dus u hoeft niet meer in te loggen. 
We gaan dit 2 maanden proberen en gaan dan evalueren wat de resultaten zijn. 

De komende maand hebben we een nieuwe activiteit. Het bestuur is bezig om voor u 
een Nederlandse “Paasbrunch” te organiseren. Over de locatie en datum wordt u 
nader geïnformeerd. 

Ook hebben we nog de Koningsdag wat een gezellige dag zal worden, compleet met 
Nederlandse Oranjebitter. 

Helaas moet ik u berichten dat er zich nog niemand heeft aangemeld om de functie 
van penningmeester t.z.t over te nemen van Leo. Heeft u een beetje tijd over en 
vindt u het leuk om in het bestuur plaats te nemen, meld u dan aan ! 

Kees Rokven
Voorzitter



VAN DE LEDENADMINISTRATIE
                                                

Wij heten als nieuw lid van harte welkom:

Alfred Boere en 
Marianne Boere Bloemberg
Pim van der Torre
Anja van der Torre-Versluis
Jan Legel 
Anneke Legel

Vergeet niet om uw gewijzigde gegevens zoals emailadres en/of telefoonnummer 
door te geven aan Herman onze secretaris via secretaris@clubncm.es     zodat we de 
ledenlijst up to date kunnen houden 

KOMENDE ACTIVITEITEN  April/Mei 2022

Voor alle activiteiten geldt alles onder voorbehoud! en dat altijd/overal aan de 
geldende corona voorwaarden/regels voldaan moet worden als deze er zijn.

Donderdag  14-04-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Dinsdag        19-04-22    Trip naar Batería militair de Castillitos (Cartagena)

aanvang 09.00u
Vrijdag  29-04-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Woensdag     27-04-22    Koningsdag                          (programma nog niet bekend)
Donderdag  12-05-22 NCM Inloopochtend en boekenuitleen aanvang 11.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)
Dinsdag         17-05-22    Excursie Elche                 aanvang 09.00u
Vrijdag  27-05-22 NCM Borrelavond aanvang 16.00u
                                     (bar/restaurant Mariano Camposol A)

Verder voorlopig op ons jaarprogramma

April                              PAASBRUNCH (programma en datum niet bekend)
Dinsdag  21-06-22 NCM Midzomerfeest

mailto:secretaris@clubncm.es


Vaste wekelijkse activiteiten

      MAANDAG 
      13.30u  KLAVERJASSEN  11 april en 25 april 
      (Let op het is om de week!)
       Locatie:  El Pilón  Mazarrón     
       Contact: Kees Rokven    cees_rokven@hotmail.com

 

           
             WOENSDAG EN VRIJDAG 
             WANDELEN MET GER     STOP vanaf 1 april tot september.
             Contact: Ger Theuns   gertheuns@live.nl
                          0031 620750228  

           WOENSDAG 
           10.00u TENNIS
           Locatie: tennisbanen Puerto de Mazarrón 
           Contact: Gertie 0031 640288896

          WOENSDAG
          14.00u JEU DE BOULES
          Locatie: Meson Mariano Camposol A
          Contact: Jan van der Lans, janvanderlans01@gmail.com

               

                DONDERDAG
                13.00u  NCM Golfinstuif 
                Locatie : Camposol golf
                Contact: Kees Rokven  cees_rokven@hotmail.com

                              John van Kooten  jjvkooten@gmail.com

mailto:jjvkooten@gmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com
mailto:cees_rokven@hotmail.com


Trip naar Batería militair de Castillitos (Cartagena)
(herhaling bericht)
Wanneer: dinsdag 19 april 2022

Dit is best een spannende maar vooral zeer interessante trip. Spannend door de 
bergweg ernaartoe, de verrassende gebouwen en de indrukwekkende omgeving. 
Interessant want in Nederland hadden we er al lang een hek omheen gezet en tickets 
verkocht. Hier dus niet…….. en met fantastische uitzichten aan alle kanten van de berg
richting Mazarrón en richting Cartagena.
De Batería stamt uit de midden jaren dertig en was bedoeld om de vijandelijke 
schepen weg van de haven van Cartagena te houden. De enorme kanonnen met een 
reikwijdte van 35 kilometer!!! moesten daar zorg voor dragen. De projectielen hadden
een gewicht van 885 kilo. En om dat voor elkaar te krijgen waren natuurlijk mensen 
nodig om ze te bedienen en installaties om ze te ondersteunen. En die mensen 
moesten slapen, eten, ontspannen etc. Kortom een heel groot complex werd 
neergezet om dit voor elkaar te krijgen. Onvoorstelbaar groot en ook nog in stijl 
gebouwd. Je komt ogen tekort voor het complex en de omgeving.
Wat is er over? Nog heel veel: de kanonnen, gebouwen, tunnels, machines, de unieke 
toegangsweg van 9 kilometer, noem maar op. Een heel bijzondere locatie om te 
bezichtigen en dat gaan we dan ook doen. We hebben even tijd nodig voor de weg 
ernaar toe en voor de locatie zelf dus we starten op tijd. Hoe ziet deze trip eruit?

09.00 uur  verzamelen in Bar Cantina in Campillo de Adentro (Google Maps link
    wordt naar deelnemers gestuurd)

09.30 uur  vertrek naar de Bateria
10.15 uur  start rondleiding
13.15 uur  vertrek naar het dal
14.00 uur  mogelijkheid voor lunch (aangeven bij inschrijving)

Wat heb je nodig? Goede wandelschoenen (goed begaanbaar maar je loopt toch wat
af), een zaklamp, camera/verrekijker, gepaste kleding (het kan best fris zijn boven op 
de berg), wat te drinken.

Opgeven per mail bij Bert Lichtenberg (lightmountainfoto@gmail.com) met 
vermelding van uw telefoonnummer.

about:blank




Dinsdag 17 mei  excursie Elche en de botanische tuin

Jan Duijts organiseert een excursie naar Elche. 

Op dinsdag 17 mei gaan we met eigen vervoer vanaf Mariano's op Camposol naar 
Elche, we parkeren bij het “oficina de turismo”, daar halen we een plattegrond op en 
meer toeristische folders. Vervolgens lopen we naar het grote plein voor een bakje 
koffie.  
Daarna de eerste bezienswaardigheid het Archeologisch/historisch museum, we lopen 
dan naar de Basilica Sta Maria die je kunt beklimmen voor een prachtig uitzicht over 
de stad. We zitten vlak bij een plein met veel terrasjes, dus degene die niet mee 
willen naar het museum of niet willen/kunnen klimmen in de toren, komen niets 
tekort!!

We lopen dan door de oude stad naar de La Huerta del Cura  de botanische tuin, waar 
we gaan genieten van de prachtige bloemen, planten en de vele soorten palmen.



Daarna lopen we terug richting het plein van de Basiliek, waar we gaan lunchen bij 
het restaurant “Monumental” wat achter het plein ligt in Replaceta de la Fregassa 4.

We vertrekken om 09.00 vanuit Camposol en we zullen tussen 17.00 en 18.00 weer terug 
zijn.

Belangstellenden kunnen zich alvast hiervoor opgeven.  
 

Opgeven:      email janduijts@hotmail.com    
                     of op de koffieochtend  of de eindemaand borrel.

Sluitingsdatum:  14 mei 2022     



VERSLAG/ FOTO’S: 

    QUIZAVOND 25 MAART 2022

Het was weer een gezellige quizmiddag bij Mariano’s. De sfeer zat er al snel in. Veel 
deelnemers waren blij dat ze er even op uit konden. 
Jan als quizleider en Marjanne als DJ vormden een goed koppel achter de tafel. Alle 
deelnemers waren enthousiast over de quiz maar de vragen waren wel een beetje 
moeilijk. 

Na verloop van tijd gingen de beentjes van de vloer en werd er gezellig gedanst. 

Van de 8 woordzoekers ging de 1e prijs naar 2 deelnemers, Piet en Charlie, die elk 3 
goede woorden hadden.



Natuurcolumn

Kijk toch eens! Wat een kleuren, wat een geuren, wat een variatie! Tijdens 
elke wandeling  verwonder ik me over de pracht en de diversiteit van de  
Spaanse mediterrane flora en fauna. Geel, paars, blauw, wit, rood of groen. 
Alles groeit en bloeit dat het een lieve lust is onder de Spaanse zon. En het 
hele jaar rond. Prachtige vlinders fladderen van bloem tot bloem en 
bontgekleurde vogels vliegen in de helderblauwe lucht.                                     
Voor een bijdrage aan de NCM nieuwsbrief duik ik voor informatie over de 
mediterrane natuur in de literatuur.  In elke column zal ik een plant of dier in
het zonnetje zetten. Geniet met me mee.
 

Pallenis maritima, Dukaatbloem 

Deze keer de eer aan een stralend zonnetje tegen een rotsige ondergrond. Als je in 
het natte Nederland op een foto dit stralend gele bloemetje met frisse groene blaadjes
tegen een lichtgekleurde rots geplakt ziet ….Dan krijg je spontaan zin om de koffers te
pakken en naar de Middellandse af te reizen. Zo mooi! En wij hier in Spanje, hebben 
het geluk dat we hem zomaar kunnen bewonderen tijdens onze kustwandelingen. 

De dukaatbloem behoort tot de vaste planten in de composietenfamilie. De 
paardenbloem bijvoorbeeld behoort daar ook toe. De dukaatbloem lijkt wel wat op het
madeliefje. Is echter helemaal geel en tot wel 30 cm hoog. Hij is altijd groen en komt 
in het hele Middellandse zeegebied voor. Het is een zonaanbidder. Groeit op rotsen en 
rotsachtige hellingen die aangetast zijn door de zee. In de kleinste kieren en spleten 



vindt hij houvast. Een echte overlever die groeit in polletjes met behaarde stengels en
behaarde bladeren. Gecultiveerd is hij te vinden in rotstuinen.

  De dukaatbloem bloeit van de
  vroege lente tot in de late herfst.
  Ik ga eens in een tuincentrum
  vragen naar een plantje voor in
  mijn rotstuin. Een vrolijke en
  makkelijke bloeier die heel graag
  bezocht wordt door vlinders, bijen
  en hommels. Topbestuivers die
  zorgen voor biodiversiteit en
  bestuiving van andere planten en
  vruchtbomen. En voor ons
  mensen geeft de dukaatbloem

een zomers Mediterrane aanblik in de tuin of tijdens wandelingen. Hij wordt in Spanje 
ook wel Estrella de Mar of Margarita de Mar genoemd. In het engels beach daisy . De 
naam zegt hier dus alles. 

Alle informatie is bij elkaar gezocht in diverse boeken en bronnen op internet. De 
foto’s zijn van eigen hand. 

Met zonnige natuurgroeten, Anja 

PRIVACY BELEID

Uw privacy is voor de NCM “Nederlandstalige Club Mazarrón” van groot belang. Wij 
houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij 
ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. De privacyverklaring kunt u lezen op onze 
website www.clubncm.es  .  

 

http://www.clubncm.es/


ONZE ADVERTEERDERS





Key Holding, wanneer u uw woning in Spanje verlaat, heeft u de mogelijkheid
   om uw sleutels bij ons achter te laten, voor € 50,00  per maand brengen we een
   maandelijks bezoek aan uw huis, sturen u foto's in de huidige staat en zorgen ervoor
   dat uw huis niet onbeheerd wordt achtergelaten, waardoor diefstallen en kraken worden
   voorkomen.
• Indien u schilder- of bouwwerkzaamheden in uw woning wenst uit te voeren, zullen
   wij offertes voor u opvragen.
• Via ons kunt u geld besparen op een opstalverzekering.
• Bespaar op uw elektriciteitsrekening.
• Wanneer u terugkeert, laat het ons weten en wij zullen een schoonmaakbedrijf
   lokaliseren en sturen. (betaling voor schoonmaakdiensten vooraf verwacht)
• Als er vocht in uw huis verschijnt of er een lek wordt gedetecteerd, zullen we alle
  nodige afspraken maken met de verzekeringsmaatschappij.
• Wij coördineren het vervoer van de luchthaven naar uw woning. (betaling van de
   dienst die van tevoren wordt verwacht)


